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Vuosi 2011 on 
muutosten aikaa, 
mikäli poliitik-
koihin on usko-
minen. Taas en-
nen vaaleja muu-
toksia on lupailtu 
niin Kelan tukiin 

ja korvauksiin kuin moniin veroi-
hin ja vähennyksiinkin. 

Ainakin muutoksia on odotet-
tavissa Rakennusliiton sisällä, 
koska maaliskuussa ovat edessä 
neljän vuoden välein pidettävät 
liittovaalit. Tällä kertaa nuoret 
ehdokkaat ovat esillä lehdessäm-
me. Kerromme myös, mistä liitto-
vaaleissa oikeastaan on kyse.

Muutosten aika

Rakennusalalla tulevia muu-
toksia ovat muun muassa kääntei-
nen arvonlisävero sekä ulkomaa-
laisten työntekijöiden veronume-
ro, joka on luvattu ottaa käyttöön 
heti kun se on mahdollista. Näillä 
keinoilla pyritään torjumaan ve-
ropetoksia ja kitkemään harmaa-
ta taloutta. 

Vaikka nykyinen taloustilanne 
näyttää paremmalta kuin edellis-
vuoden, silti viime vuonna pitkä-
aikaistyöttömien määrä on mel-
kein kaksinkertaistunut. Mistä 
näille tekijöille saataisiin töitä?

Pitkään ainakin pääkaupunki-
seudulla on puhuttanut ulkomaa-
lainen työvoima. Rakennuttajat 

kilpailuttavat kaikki aliurakoin-
tityöt ja valitsevat usein halvim-
man urakkatarjouksen – yleensä 
rajan takaa. Tämä vaikeuttaa pie-
nempien kotimaisten aliurakoin-
tifirmojen työnsaantia.

Hinta ei saisi kilpailutuksessa 
olla ainoa peruste, koska sijoitta-
minen uuteen asuntoon tai van-
han saneeraus tarkoittaa tavalli-
sille ihmisille vuosien pankkilai-
naa. He tietysti toivovat saavan-
sa rahoilleen vastinetta, mikä ei 
aina toteudu huonon työjäljen tai 
viivästysten takia. 

Näyttäisi siltä, että vuosi 2011 
pitää sisällään suuria muutoksia. 
Mutta onko suunta oikea?

Pääkirjoitus
HENRI	KARVINEN
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8–10 
Tällä		
pyörällä		
pyöritetään		
donitsia.
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Henri Karvinen 
22 vuotta, Nurmijärvi
Aloitin rakennustyöt keväällä 
2005 työharjoittelun merkeis-
sä eräässä isossa rakennusfir-
massa, jossa työskentelen vie-
läkin. Töitä olen siitä lähtien 
saanut tehdä lähes niin paljon 
kuin olen jaksanut. Välillä oli-
si tullut lomakin tarpeeseen. 

Tykkään työstäni sen mo-
nipuolisuuden ja vaihtuvi-
en maisemien takia, eikä tuo 
palkkakaan haitaksi ole.

Rakennusliittoon liityin jo 
ammattikoulun ensimmäise-
nä vuonna. Toimintaan tulin 
mukaan syksyllä 2008 nuori-
sokurssin merkeissä ja nyky-
ään olen siinä mukana koh-
tuullisen laajalti.

Vastuistani mainittakoon 
osasto 001 hallituksen vara-
jäsenyys. Olen myös samai-
sen osaston nuorisojaoston 
toinen vetäjä. Pyrin myös liit-
tovaltuustoon tulevissa liitto-
vaaleissa.

Ateriakorvausten,	 matkakulujen	 ynnä	
muiden	verovähennysten	täydentäminen	
veroilmoitukseen	on	kovapalkkaista	hom-
maa.	Tuntipalkka	saattaa	pyöriä	tuhan-
sissa	euroissa.	Moni	nuori	 rakentaja	ei	
valitettavasti	tiedä,	että	verovähennysoi-
keudet	rakennuksilla	ovat	monia	muita	
aloja	paremmat,	ja	jättää	siksi	hakemat-
ta	verottajalta	omansa	pois.

Muista matkakulut ja  
ateriavähennykset
Erityisalalla	työskentelevät	työntekijät,	ku-
ten	timpurit,	muurarit	ja	rakennusmiehet,	
voivat	 aina	 vähentää	 matkakulut	 tulon-
hankkimiskuluna	oman	auton	käytön	pe-
rusteella.	Matkakuluista	maksetaan	yli	kak-
sikymmentä	senttiä	kilometriltä,	eikä	vä-
hennyksessä	ole	omavastuuta	tai	ylärajaa.

Lisäksi	 erityisalan	 työntekijälle	
myönnetään	tulonhankkimisvähennyk-
senä	reilun	kahdeksan	euron	suuruinen	
ateriakorvausvähennys	 työpäivää	 koh-
den,	jos	työntekijällä	ei	ole	varsinaista	
työpaikkaa	 ja	 työnantaja	ei	ole	 järjes-
tänyt	 tai	kustantanut	 työpaikkaruokai-
lua.	Näinhän	asianlaita	 raksoilla	mel-
keinpä	aina	on.	

Kannattaa	pitää	mielessä,	että	ve-
rottaja	 saattaa	 puuttua	 etuuksiin,	 jos	
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Pauliina Saarinen  
30+ vuotta, Siikaranta
En ole Rakennusliiton jäsen, 
mutta onnekseni saan kuiten-
kin tehdä töitä rakentajien ja 
ennen kaikkea raksanuorten 
parissa. Toki olisin jäsenkin, 
jos osaisin rakentaa.

Tulin töihin Siikaran-
ta-opistoon kurssisihteerik-
si 2000-luvun alussa ja sit-
temmin ajauduin mukaan Ra-
kennusliiton nuorisojaostoon. 
Toimintaa läheltä seurannee-
na täytyy todeta, että raksa-
nuoret ovat huipputyyppejä. 
Nuorisotyö on mennyt hurjas-
ti eteenpäin muutaman vuo-
den aikana. 

Ajattelen, ettei koulutuksen 
aina tarvitse aina olla niin va-
kavaa. Järjestämme keväällä 
esimerkiksi nuorten paritans-
sikurssin yhdessä lähihoitaji-
en kanssa.

Työ ammattiliitossa on kou-
kuttanut minut myös vapaalla. 
Toimin oman alani ay-tehtävis-
sä ja osaston hallituksen nuo-
risovastaavana. Kotona minua 
pitää liikkeellä 2,5-vuotias ty-
tär sekä Elma-koira.

Arto Värinen 
23 vuotta, Kurikka
Vettä jo toisesta polovesta eli 
pienestä pitäen olen ollut alal-
la ja nyt ammattilainen. Pidän 
työstäni, koska siinä saa ja pi-
tää käyttää omaa ajattelu- ja 
päättelykykyä ongelmien rat-
kaisemiseen ja korjaukseen.

Rakennusliiton kautta olen 
lähtenyt vaikuttamaan oman 
alueeni nuorisotoimintaan ja 
parhaillaan olen Seinäjoen 
osaston nuorisovastaava. Hoi-
dan osastossa muutamia mui-
takin virkoja. Viime vuoden lo-
pulla minut valittiin myös val-
takunnallisen nuorisojaoston 
Pohjanmaan edustajaksi.

Vapaa-ajalla rassailen auto-
ja: rakentelen, tuunaan ja vi-
rittelen. Vapaa-aikani kuluu 
paljolti myös esimerkiksi Ra-
kennusliiton tapahtumia jär-
jestellessä.

Tuomo Pesonen 
31 vuotta, Rovaniemi 
Liityin Rakennusliiton jäse-
neksi vuonna 2002. Olen 
osasto 131:n jäsen ja nuoriso-
vastaava sekä valtakunnallisen 
nuorisojaoston jäsen. 

Ensikosketukseni liittoon 
sain edunvalvontakurssilta 
Härmässä vuonna 2006. Siitä 
lähtien olen ollut toiminnassa 
aktiivisesti mukana. 

Harrastan jonkin verran 
hiihtoa ja pyöräilemistä.

työmaa	pysyy	samana	yli	kaksi	vuotta.	
Työpaikka	voidaan	tuolloin	katsoa	kiin-
teäksi.	

Tilapäisissä	 reissuhommissa	 olevat	
erityisalan	 työntekijät	 voivat	 hakea	 23	
euron	 tulonhankkimisvähennystä,	 mi-
käli	työnantaja	ei	ole	maksanut	päivära-
haa.	Vähennystä	kannattaa	hakea,	vaik-
ka	 joissakin	verotoimistoissa	vaatimuk-
seen	suhtaudutaan	nihkeästi.	

Pidä kirjaa työmaista  
ja matkoista
Työkalujen	 hankkimisesta	 aiheutuneet	
kulut	 vähennetään	 tulonhankkimisku-
luna	joko	ostettujen	työkalujen	kuitteja	
vastaan	tai	vähentämällä	suoraan	se	sa-
ma	summa,	jonka	työnantaja	on	maksa-
nut	korvauksena	omien	työkalujen	käy-
töstä.	jälkimmäistä	menettelyä	verotta-
ja	ei	välttämättä	hyväksy,	mutta	eipä	sen	
kokeilu	ota	jos	ei	annakaan.	

Rakentaja-kalenterissa	kannattaa	pi-
tää	kirjaa	työmaiden	vaihdoksista	ja	kul-
jetuista	kilometreistä.	jos	työpaikan	luot-
tamushenkilöt	tai	vanhemmat	työkaverit	
eivät	osaa	auttaa,	esitäytettyjä	lomakkei-
ta	ja	apua	saat	viime	kädessä	Rakennus-
liiton	työntekijöiltä.

ILKKA	NISULA

Älä lahjoita rahojasi valtiolle
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Miksi kuulua  
Rakennusliittoon?
Liiton	nuorisotyöntekijät	kuulevat	usein	
otsikossa	esitetyn	kysymyksen.	Vaikka	he	
kouluja	kiertäessään	kertovatkin	useita	
hyviä	syitä,	eivät	opetukset	jää	aina	ker-
rasta	mieleen.	Huonosta	muistista	taas	
voi	liiton	jäsenyydenkin	kannalta	olla	ikä-
viä	seurauksia.	

Työsopimuksen	 lisäksi	 pitäisi	 liiton	
jäsenkaavakkeen	olla	ensimmäinen,	joka	
työmaalle	mennessä	täytetään.	jos	tämä	
unohtuu,	niin	 lomautuslappu	 ilmoitus-
taululla	ahdistaa	varmasti	vielä	tavallis-
ta	enemmän.	Muistin	pelatessa	jäsenyys	
on	aina	kunnossa,	oli	sitten	työelämässä	
tai	ei.	Kätevimmin	jäsenasiat	hoituvat	jä-
senpalvelunumeroon	soittamalla	tai	vie-
railemalla	lähimmässä	aluetoimistossa.

Liitto neuvottelee työehdoista
Rakennusliitto	 neuvottelee	 työnan-

tajapuolen	kanssa,	kahdeksan	yleissito-
vaa	ja	yhden	normaalisitovan	työehtoso-
pimuksen.	Yleissitovuus	tarkoittaa,	että	
jokainen	rakennusalan	työnantaja	joutuu	
noudattamaan	tehtyjä	sopimuksia.	Täten	
liittojen	neuvottelemat	sopimukset	vai-
kuttavat	 jokaisen	 ihmisen	 työelämään	
Suomessa.	Rakennusliitto	myös	valvoo,	
että	alan	sopimuksia	noudatetaan.	

Rakennusliitto	neuvottelee	 jokaisen	
rakentajan	palkankorotuksista.	Liiton	jä-
senet	 ovat	 oikeutettuja	 ansiosidonnai-
seen	 työttömyyspäivärahaan	 ja	ehtojen	
täyttyessä	myös	oikeusapuun	riitatilan-
teissa.	 Apua	 ja	 neuvoja	 saa	 kysymällä	
pienempiinkin	asioihin.	

Jäsenmaksut saa takaisin 
Rakennusliitto	edistää	myös	rakennusalan	
työllisyyttä	ja	työturvallisuutta.	Se	järjes-
tää	koulutusta	ja	runsaasti	nuorisotapah-
tumia.	jäsenet	pääsevät	halutessaan	mu-
kaan	myös	ammattiosastotoimintaan.

Rakennusliitto	siis	pitää	rotia	raksoil-
la	ja	jäsenet	pääsevät	nauttimaan	työnte-
kijöiden	keskinäisestä	solidaarisuudesta.	
Lisäksi	jäsenmaksut	ovat	verovähennys-
kelpoisia,	joten	niistä	jää	maksettavaksi	
vain	noin	prosentti.

LAURI	HAIKOLA

4 Raksanuoret	01/2011 5Raksanuoret	01/2011



Rovaniemeläinen	rakennusmies	 ja	osasto	131	 jäsen	Mik-
ko Pesonen	on	ollut	 intohimoinen	kelkkaharrastaja	 jo	 liki	
20	vuotta,	vaikka	ikää	on	siihen	nähden	vähän	–	29	vuot-
ta.	Pesonen	kuvailee	kelkkailua	sosiaaliseksi	harrastuksek-
si	arjen	keskellä.

–	Kavereiden	kanssa	on	mukava	käydä	pitkilläkin	reissuil-
la.	Se	on	järkevääkin,	jos	vaikka	kelkka	hajoaa	tai	jotain	muuta	
sattuu.	On	ikävä	jäädä	yksin	kauas	metsään	rikkinäisen	kelkan	
kanssa.	Ihan	joka	paikkaan	ei	apua	ole	heti	tarjolla.

Kelkkareittien	varrella	on	usein	hyviä	virkistäytymis-	ja	tu-
listelupaikkoja,	joissa	on	mukava	käydä	huilimassa.	Kelkkailu	
käy	kunnon	päälle,	vaikkei	sitä	äkkinäinen	uskoisi.

–	Tosin	joskus	on	kiva	päästellä	oikein	kunnolla	ja	ottaa	
kelkasta	mittaa	reitin	ulkopuolella.

Suojavarusteissa ei kannata säästää
Vähälumisesta	alkutalvesta	huolimatta	ensityypit	on	pääs-

ty	ajamaan.	Nyt	alla	on	Ski-doo	MXX	600	Renegade	-06,	joka	
on	hyvä	perussportti	sekä	lumella	että	reitillä.	Tehojakin	löytyy	
riittävästi.	Viime	kesänä	ostettu	Ski-doo	on	Pesoselle	jo	viides	
kelkka.	Toistaiseksi	vielä	vähäisistä	ajokilometreistä	huolimat-
ta	se	on	osoittautunut	mieleiseksi	menopeliksi.

Kelkkailusta	kiinnostuneille	Pesonen	muistuttaa,	että	mi-
käli	on	varaa	ostaa	tuhansien	eurojen	arvoinen	kelkka,	kannat-
taa	saman	tien	panostaa	laadukkaisiin	suojavarusteisiin.	Ky-
pärä,	ajolasit	sekä	lämmin	ja	suojaava	kelkkapuku	ovat	vält-
tämättömiä.	

–	Vaikka	kelkkailu	on	aika	kallis	harrastus	varusteineen	ja	
bensoineen,	niin	mikäpä	harrastus	ei	maksaisi.	

”Vielä kun tulisi lunta”
Kulkupeleistä	kiinnostuneella	miehellä	on	myös	Honda-

merkkinen	mönkijä,	joka	on	suunniteltu	enemmän	hyöty-	kuin	
vapaa-ajan	käyttöön.	

Vauhti	on	ollut	Pesosella	verissä	jo	pikkupojasta	lähtien.
–	Tulisi	nyt	kunnolla	lunta,	että	pääsisi	kelkkailemaan	oi-

kein	perusteellisesti,	kuului	miehen	tammikuinen	toive.	

TUOMO	PESONEN

Hiki pintaan ja huilipaikalle

Eläm
ää	työpäivän	jälkeen?

Eräänä	syksyisenä	päivänä	vuosituhannen	alussa	avasin	kir-
jettä	keittiössäni.	Siinä	luki	jotakuinkin	näin:	Teidät	on	valit-
tu	rakennusosaston	hallituksen	varajäseneksi,	tervetuloa	ko-
koukseen.	Ajattelin,	että	mitähän	siellä	tehdään,	täytynee	läh-
teä	katsomaan.	

Olin	saanut	ensikosketuksen	Rakennusliittoon	hieman	ai-
emmin	liiton	kesäpäivillä,	jossa	olin	pelaamassa	jalkapalloa	
Oulun	aluejärjestön	joukkueessa.	joukkueeseen	minut	oli	hou-
kutellut	osaston	toiminnassa	mukana	oleva	työkaverini.	Nyt	ko-
koukseen	oli	helpompaa	lähteä,	kun	jo	tunsin	jonkun	sieltä.	
Niin	imaisi	ammattiliitto	minut	mukaan	toimintaansa.

Yksi homma poiki toisen
Useinhan	käy	niin,	että	kun	johonkin	lähtee	mukaan,	se	

poikii	 lisää	hommia.	Niin	kävi	minullekin.	Kaveri	houkutte-
li	minut	ehdokkaaksi	viime	kunnallisvaaleissa,	kun	tunsi	mi-
nut	ammattiliiton	kautta.	Pääsin	vaaleista	läpi	kunnanvaltuus-
toon	ja	siitä	lähtien	olen	ollut	päättämässä	Haukiputaan	kun-
nan	asioista.	Kunnanvaltuuston	pesti	on	nelivuotinen	ja	päät-
tyy	vuoden	2012	lopussa.

Olen	kiinnostunut	politiikasta	eli	yhteisten	asioiden	hoita-
misesta	monestakin	syystä.	Ensinnäkin	siinä	pääsee	vaikutta-
maan	asioihin.	Suurin	päätös,	jota	itse	olen	tähän	mennessä	
päässyt	tekemään,	oli	Haukiputaan	kunnan	lakkauttaminen	ja	
liittäminen	Suur-Ouluun	2013	alussa.	

Työelämästä inhimillistä
Rakennusliitossa	ja	omassa	kunnassa	vaikuttaessani	olin	

tietenkin	sekaantunut	myös	Haukiputaan	Vasemmiston	kunnal-
lisjärjestöön.	Kunnallisjärjestö	halusi	minut	ehdokkaaksi	edus-
kuntavaaleihin.	Ehdolle	pääsin	läpäistyäni	jäsenäänestyksen.

Ensi	eduskuntavaalit	ovat	huhtikuussa.	Lähden	vaaleihin	
reippaasti	duunareiden	asioita	ajaen.	Kärkiteemojani	ovat	työ-
elämään	liittyvät	asiat:	vaadin	harmaata	taloutta	aisoihin,	työ-
elämää	inhimilliseksi	ja	töitä	nuorille.	Myös	äänestämällä	edus-
kuntavaaleissa	voi	omalta	osaltaan	vaikuttaa	siihen,	miten	duu-
naria	tulevaisuudessa	kohdellaan.

jARMO	SALO
KIRVESMIES	jA	EdUSKUNTAVAALIEHdOKAS

jARMOSALO.NETTISIVU.ORG

Uudenmaan	raksanuoret	päättivät	viet-
tää	 erään	 talvisen	 lauantai-iltapäivän	
lasketellen	Talma	Skissä	Sipoossa.	Alun	
perin	tarkoituksena	oli	 järjestää	 leikki-
mielinen	kilpailu,	jossa	parhaat	tieten-
kin	palkittaisiin.	Kilpailussa	olisi	kolme	
osa-aluetta:	hyppy,	lasku	ja	ammattiyh-
distystrivia.

Riehakas	päivä	alkoi	 lähestyä	 ja	 il-
moituksia	oli	tullut	kohtalaisesti.	Tapah-
tuma	meinasi	kuitenkin	peruuntua	ko-
konaan	vielä	viime	metreillä,	kun	suu-
rin	osa	ilmoittautuneista	perui	syystä	tai	
toisesta	tulonsa.	Tapahtuman	järjestäjät	
päättivät	tästäkin	huolimatta	lähteä	viet-

tämään	iltapäivää	mäenlaskun	merkeis-
sä,	 tosin	 ilman	aluksi	suunniteltua	kil-
pailuosiota.	

Vastoinkäymisten	 jälkeen	 paikal-
le	saatiin	järjestäjien	lisäksi	kolme	ra-
kentajaa.	 Iltapäivä	oli	hauska,	vaikka	
porukka	kutistuikin	murto-osaan	alku-
peräisestä.	Muutamat	hurjapäät	uskal-
sivat	kokeilla	rinteissä	olevia	hyppyrei-
tä,	 loput	 tyytyivät	 laskemaan	turvalli-
sesti	rinteitä	alas.	Mikään	yleisöryntä-
ys	 laskettelupäivä	ei	siis	ollut,	mutta	
huomasimme,	että	pienelläkin	porukal-
la	saa	aikaiseksi	hienon	ja	hauskan	ta-
pahtuman. 

SAMI	TENHONEN

Uudenmaan nuoret mäessä

Mikäpä	olisi	ollut	parempi	tapa	päättää	
vuoden	2010	toiminta,	kuin	pikkujou-
lun	merkeissä.	Oulun	raksanuoret	järjes-
tivät	kivat	sauna-	ja	kokoustilat	Oulusta.	

 Paikkoja	tilaisuuteen	oli	20	hengel-
le	ja	paikalle	saapui	15	henkeä.	Ilta	al-
koi	ruokailulla	ja	toisiin	raksanuoriin	tu-
tustumisella.	Ruokailun	jälkeen	kokoon-
nuimme	kuulemaan	alueellisesta	toimin-
nasta	ja	mietittiin	ensi	vuoden	tapahtu-
mia.	Uusia	ideoita	syntyi	 ja	tuleviin	ta-
pahtumiin	parannusehdotuksia.

Jarmo Salo	 ilmoitti	 jäävänsä	 pois	
sihteerin	paikalta.	Eduskuntaan	pyrki-
vä	Salo	ei	yksinkertaisesti	enää	ehdi	toi-
mimaan	Raksanuorissa	yhtä	aktiivisesti	

kuin	ennen.	Eli	iso	aukko	oli	paikattava-
na,	isot	saappaat	tarjolla.	

Monia	nimiä	pyöri	 ilmassa,	kunnes	
isojalkainen	 ja	täten	saappaat	täyttävä	
Aki Kemppainen	tarttui	haasteeseen.	Ke-
nenkään	sitä	vastustamatta	päätimme,	
että	Kemppainen	toimii	sihteerinä	tule-
van	vuoden.

Kokouksen	 päätyttyä	 oli	 aika	 ren-
toutua	saunan	makoisista	 löylyistä,	ot-
taa	muutama	janon	sammuttaja	päälle	
ja	tutustua	vielä	paremmin.	Puolen	yön	
aikoihin	oli	aika	 laittaa	pillit	pussiin	 ja	
suunnata	kohti	keskustaa.	Loppu	onkin	
sitten	historiaa.	Oulu	kuittaa	 ja	kiittää	
vuodesta	2010.

jARNO	HOLAPPA

Oululaisten vuoden päätös

(r)Actionia

Turun	 raksanuoret	 kävivät	 ratkomassa	
rattimestaruuksia	Turku	Kartingin	radal-
la	Orikedolla.	Aika-ajot	olivat	tiukat,	mut-
ta	niistä	selvittiin.	Itse	kilpailu	oli	vielä	
tiukempi,	kun	voittaja	 ratkesi	vasta	vii-
meisellä	kierroksella.	

jälkipeleissä	kuultiin	loistavia	selvi-
tyksiä	sekä	koko	kilpailua	johtaneilta	että	
valliin	pyörähtäneiltä	kuljettajilta.	Tausta-
voimien	lisäksi	porukkaa	oli	eri	osastois-

ta	mukana	yhteensä	kahdeksan	henkeä,	
sekä	tyttöjä	että	poikia.	

Ajojen	 jälkeen	 alkoivat	 voitonjuh-
lat,	 joissa	 syötiin	 ja	 saunottiin.	 Asia-
ohjelmassa	käytiin	läpi	tulevaa	toimin-
taa,	jota	oli	valmisteltu	jo	etukäteen.	Ei	
myöskään	sovi	unohtaa	laulupeli	Sings-
taria	ja	tietokilpailupeli	Buzzia.	jälkipe-
lit	jatkuivat	aikaiseen	aamuun	eri	puo-
lilla	Turkua.

	
MARKO	TIAINEN

Turkulaiset kartingradalla  
ja radalla
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Keulimista,  
Kuminpolttoa 
ja KiKKailua

TEKSTI:	EMILIA	KUKKALA,	KUVAT:	FIGHTER	CLUB	FORSSA	jA	EMILIA	KUKKALA

Vadim Nekhaeviin,	27,	 iski	kuusi	vuot-
ta	sitten	pyöräkuume.	Vuonna	2005	hän	
hankki	ensimmäisen	pyöränsä,	tavallisen	
katupyörän.	

–	Moottoripyöräily	meni	heti	suoraan	
sydämeen,	tuntui	omalta	hommalta.	Pel-
kästään	jo	se	ääni	nostaa	karvat	pystyyn	
ja	adrenaliini	nousee.

Koska	miehellä	ei	ennestään	ollut	ke-
varikorttia,	hän	sai	kortin	 isompaa	pyö-
rää	varten	21-vuotiaana.	Pyörä	ja	kortti	
tuli	siis	hankittua	heti	kun	mahdollista.

Forssassa	Nekhaev	tutustui	alan	har-
rastajiin	 ja	pian	oltiin	 jo	perustamassa	
omaa	kerhoa,	Fighter	Club	Forssaa.	Ta-
vallinen	moottoripyöräily	ei	Nekhaeville	
kuitenkaan	riittänyt,	vaan	mies	siirtyi	no-
peasti	stuntmoottoripyöriin.

–	Ei	ollut	mun	juttu	vain	ajella	nätis-
ti,	aina	vähän	piti	jotain	kikkaa	saada.	ja	
tykkäsin	kumin	poltosta,	se	kärykin	on	hy-
vä.	Kaikki	semmoinen	oli	kivaa.

Remppaa kimpassa
Nekhaevilla	ovat	pyörät	vaihtuneet	noin	
vuoden	välein.	Kaikkiaan	miehellä	on	ol-
lut	kuusi	pyörää,	parhaimmillaan	kaksi-
kin	samaan	aikaan.	

–	Uusimman	pyöräni	ostin	aika	hiljat-
tain.	Siihen	on	kaikki	rakennettu	uusiksi.

Nekhaevin	180-hevosvoimainen	Hon-
da	painaa	noin	170	kiloa.	Hän	kertoo	
maksaneensa	siitä	kymppitonnin.	Uudet	
pyörät	maksavat	yleensä	noin	15	000,	
käytetyn	saa	alle	kymppitonnillakin.	Myös	
pyörän	laittamiseen	menee	rahaa.

Näyttävyyttä temppuihin haetaan myös ben-
sakannusta.

FCF käy ajamassa muun muassa Forssan len-
tokentällä.

Tässä laiton alla Mika Ekqvistin Honda 
CBR 900 1999.

Nekhaevin uusin pyörä on Honda CBR 954 
RR 2003.

Myös mönkijät ja moottorikelkat ovat stunt-
miesten alaa.

Kilpailuissa pärjäävät uskaliaat ja kekseliäät.
Vadim Nekhaev on yksi 12-henkisestä FCF:stä.

–	Tommosen	pyöränkin	kun	riisut	ja	
rupeat	laittamaan	alusta	asti,	niin	toista	
tonnia	siihen	menee.

Myös	varaosia	saa	stunt-pyörään	olla	
hankkimassa	ja	vaihtamassa	vähän	väliä.

–	Kaikki	pyörät	eivät	kestä	sitä	rääk-
kiä	 ollenkaan.	 Moottori	 ei	 välttämättä	
kestä.	Se	tosin	riippuu	käyttäjästäkin.	

Välttämättömiä	 muutoksia	 kehitys-
kaaressa	katupyörästä	stuntpyöräksi	ei	
kuitenkaan	ole	paljon.

–	Taakse	vain	kumia	tarpeeksi.	Kaatu-
maraudat	on	hyvä	olla	myös,	ettei	pyörä	
mene	rikki,	jos	sattuu	kaatumaan.

Pyöriä	 laitellaan	porukalla	kuntoon	
kerhon	tallilla.	Kukin	tekee	sitä,	mitä	par-
haiten	osaa.	Nekhaevin	mukaan	viikonlo-
put	menevät	aika	pitkälti	pyöriä	laittaes-
sa.	Tallilla	vietetään	aikaa	muutenkin,	ja	
löytyvätpä	sieltä	myös	saunatilat.

Leikkimielistä ajanvietettä 
Kilpailuja	Nekhaev	kertoo	kiertäneensä	
suurin	piirtein	vuodesta	2007.	Ajajat	on	
jaettu	sarjoihin	kuutiotilavuuden	perus-
teella,	ja	Forssan	hurja	kilpailee	tietysti	
isojen	mopojen	sarjassa.	Pisteitä	jaetaan	
taitavimmista	ja	näyttävimmistä	tempuis-
ta.	Temppuilulle	rajat	laittavat	vain	mie-
likuvitus	ja	taito.

–	Keulitaan,	poltetaan	kumia,	kikkail-
laan	takapyörällä,	seisotaan	pyörän	pääl-
lä…	Viime	kesänä	kisoissamme	yksi	rii-
suuntui	kalsareilleen	samalla,	kun	keuli.	
Itse	olen	enemmän	donitsimiehiä.

joka	kesä	Fighter	Club	Forssa	järjes-
tää	oman	kisatapahtumansa	Forssan	len-
tokentällä.	Bike	Expo-nimiseen	tapahtu-
maan	tullaan	kauempaakin.

–	Se	on	sellainen	bombereiden	ko-
koontuminen.	Paikalla	on	monta	eri	ker-
hoa	eri	puolilta	Suomea,	mutta	siellä	jär-
jestetään	myös	stunt-show.	

Katsojiakin	näytöksessä	oli	ollut	tois-
ta	tuhatta.	Pyöriä	oli	kolmisenkymmentä.

–	Leikkimielistähän	 se	kilpailu	on,	
ajanvietettä.	Olemme	saaneet	kyllä	hy-
vää	palautetta	tapahtumista.

FCF	tekee	myös	reissuja	muihin	ta-
pahtumiin,	aina	ulkomaille	asti.	Kerho	
on	käynyt	esimerkiksi	Eestissä	maasto-
pyöräilykisoissa	ja	Saksassa	näyttelyissä.

”Vähän reikäpää täytyy olla”
Nekhaev	on	selvinnyt	lajin	parissa	pelkil-
lä	palovammoilla,	joita	tulee	kaatuessa.	

–	Sairaslomalle	kyllä	jouduin.	Yleen-
sä	jos	jotain	sattuu,	niin	se	sattuu	ensim-
mäisenä	vuotena.	Kantapään	kautta	oppii	
ehkäisemään	tilanteita,	joissa	voi	sattua.

Liika	varovaisuus	ei	kuitenkaan	ole	
stunt-ajajalle	välttämättä	toivottava	omi-
naisuus.

	–	Vähän	reikäpää	täytyy	olla,	että	us-
kaltaa	kokeilla	kaikkia	uusia	juttuja.	Ih-

Pyörät rakennetaan uudestaan alusta asti.
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meen	vähän	silti	sattuu	mitään.	jokainen	
meidän	kerhostakin	on	aika	reikäpää.	Ei	
ole	hirveästi	itsesuojeluvaistoa.

Sporttinen	 mies	 ei	 pysy	 aloillaan,	
vaikka	olisi	hetken	poiskin	pyörän	pääl-
tä.	Nekhaev	käy	salilla	muutaman	ker-
ran	viikossa	ja	pelaa	kerhon	kanssa	lät-
kää.	Lumilaudankin	päällä	hän	viihtyy.	
Kerhon	kanssa	tulee	ajeltua	paitsi	pyöril-
lä,	myös	moottorikelkoilla	ja	mönkijöillä.

–	Kesäisin	pitää	ehdottomasti	pääs-
tä	uimaan	–	tuolta	Mustanmeren	rannal-
ta	kun	kuitenkin	olen	kotoisin.	ja	nyrkkei-
lyä	olen	harrastanut	pienestä	asti,	mut-
ta	se	on	vähän	jäänyt.	Kaikkeen	ei	ehdi.

Elämä ei ole pelkkää työtä
Nekhaev	on	ollut	2000-luvun	alusta	as-
ti	töissä	elementtitehdas	Parmalla	teke-
mässä	seinäelementtejä.	Vuonna	2008	
elementtityöntekijä	opiskeli	 torninostu-
rinkuljettajaksi	 Forssan	 aikuisopistos-

sa.	Nosturikuskina	hän	oli	vuoden	reis-
suhommissa.

–	Lähdin	opiskelemaan,	koska	halu-
sin	vaihtelua,	mutta	kyllästyin	siihen,	kun	
en	ehtinyt	ollenkaan	viettää	aikaa	ker-
hon	kanssa.	Reissuhommissa	kaikki	ai-
ka	meni	töissä,	en	ehtinyt	sinä	kesänä	
kertaakaan	pyörän	päälle.	Alkujaan	sitä	
lähti	reissuhommiin	myös	siksi,	kun	pu-
hutaan,	että	niissä	tienaa.	No	tienaahan	
niissä,	mutta	ei	se	ole	vapaa-ajan	mene-
tyksen	arvoista.

Kevättä odotellessa
–	Nyt	odotan	vain	sitä,	että	pääsen	taas	
mopon	selkään.	Vähänkin	kun	lumi	su-
laa	niin	alkaa	jo	kannuksissa	poltella.	Vii-
me	vuonnakin	ajeltiin	ensimmäisen	ker-
ran	jo	huhtikuussa.

Kesällä	 järjestetään	 taas	Bike	Ex-
po	ja	ehkä	tehdään	reissuja	esimerkiksi	
Helsinkiin	tai	Turkuun.	Kesän	riennois-

ta	tehdään	syksyllä	dVd	ja	tietysti	kat-
sotaan	se.

Lajista	kiinnostuneille	Nekhaev	sa-
noisi,	että	onnea	matkaan.

–	Mutta	 jos	siltä	tuntuu,	niin	 ilman	
muuta	aloita	harrastus.	Aina	pitää	tehdä	
sitä,	mistä	tykkää.	Oma	mielipide	pitää	
pitää	ja	itseään	kuunnella.

Harrastajan	kannattaa	valmistautua	
myös	kohtaamaan	jonkin	verran	ennak-
koluuloja.

–	Lehdissä	kirjoitellaan,	että	siellä	ne	
häiriköt	taas	menevät.

Häiriköinti	ei	suinkaan	ole	tarkoitus,	
vaan	hauskanpito.

–	Nokka	pystyssä	kun	mennään	niin	
siinä	on	innoissaan	kuin	pikku	mukula,	
vaikka	aikuisia	äijiä	ollaankin.

www.fcf.fi

Kuminkäry on bomberin nenään tuoksu parhaasta päästä.

Opiskelijajäsenetkin  
saavat äänestää
Liittokokous	 herättää	 varmasti	 kysy-
myksiä	monen	nuoren	 ja	 vähän	van-
hemmankin	rakentajan	mielessä.	Eipä	
huolta,	sillä	meillä	on	vastaukset	ai-
nakin	seuraaviin:	mikä	liittokokous	on,	
mitä	siellä	päätetään	ja	miksi	liittoko-
kousvaaleissa	kannattaa	äänestää.	Vie-
lä	opiskelevien	raksanuorten	kannattaa	
muistaa,	että	myös	opiskelijajäsenillä	
on	äänioikeus.

Liittovaltuustolla on  
ylin päätösvalta
Liittokokouksessa	 hyväksytään	 Ra-
kennusliiton	 toimintasuunnitelma.	
Kokous	pidetään	joka	neljäs	vuosi.	Se	
on	samalla	sekä	Rakennusliitto	ry:n	
sääntömääräinen	liittokokous	että	ra-
kennusalan	 työttömyyskassan	 edus-
tajiston	kokous.	Tänä	vuonna	kokous	
järjestetään	Helsingissä	13.–15.	tou-
kokuuta.	

Kokouksessa	 valitaan	 liittoval-
tuuston	jäsenet	 ja	 liiton	hallinto	se-
kä	käsitellään	edellisen	toimintakau-
den	tili-	ja	toimintakertomukset.	Liit-
tokokousten	välisenä	aikana	liittoval-
tuustolla	on	ylin	päätösvalta	liiton	asi-

oissa.	Edustajat	liittokokoukseen	vali-
taan	vaaleilla	aluejärjestöjen	muodos-
tamien	 ehdokaslistojen	 perusteella.	
Äänestysaika	on	1.–8.	maaliskuuta.	

Liittovaltuustoon	kuuluu	puheen-
johtaja	 ja	 kaksi	 varapuheenjohtajaa	
sekä	48	eri	puolilta	maata	valitut	var-
sinaiset	jäsenet	varajäsenineen.	Liit-
tovaltuusto	kokoustaa	kerran	vuodes-
sa.	 Hallitukseen	 kuuluvat	 puheen-
johtajat,	sihteeri,	22	jäsentä	varajä-
senineen	ja	kymmenen	yleistä	vara-
jäsentä.

Paljon nuoria ehdolla  
edustajiksi
Kenties	koskaan	ennen	ei	Rakennus-
liiton	 liittokokousvaaleissa	 ole	 ollut	
näin	paljon	nuoria	ehdokkaita.	Nuo-
ret	ehdokkaat	ovat	varmasti	läpi	men-
nessään	parhaita	henkilöitä	puolusta-
maan	nuorille	tärkeitä	asioita.	

Tämän	 vuoden	 kokouksessa	 yk-
si	 suuri	puheenaihe	 tulee	olemaan,	
kuinka	 saada	 nuoria	 mukaan	 liiton	
toimintaan.	Ei	kannata	hukata	tilai-
suutta	äänestää	 yli	600	ehdokkaan	
joukosta	 omaa	 suosikkiaan	 liittoko-
kousedustajaksi.	 Seuraavat	 ehdok-
kaat	ovat	kaikki	alle	35-vuotiaita.

MIKKO	AHO
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Nosturikuski  
liikuttelee 
kymppitonneja
Espoon	Saunalahdesta	löytyy	muuan	mielenkiintoi-

nen	ja	haastava	työmaa.		Pihasta	kun	nostaa	katseen	

kohti	taivasta,	havaitsee	korkealle	kohoavan	nosturin.	

Koppiin	on	aikamoinen	kiipeäminen,	mutta	ovat	siel-

tä	maisematkin	komeat	katsella.	Kopissa	istuu	reipas	

28-vuotias	nosturikuljettaja	Henri Karvonen.	

KUVAT:	LIINU	PETTERSSON
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA Rakennustyömaalla ei  
lipsuta pelisäännöistä

Kärsim
ysten tie

Nosturiin ja alas kiipeäminen monta kertaa 
päivässä kysyy kuntoa.

Mittakaava on hieman eri kuin maassa: työ-
maa näyttää tulitikkukyhäelmältä ja työkave-
rit muurahaisilta.

Tärkeitä lukuja, kuten taakan painoa, on seurattava.

Tuntuuko	välillä,	että	mestarit	valittavat	
työmaalla	turhanpäiväisistä	asioista?	It-
sestäni	ainakin	tuntuu,	vaikka	valitus	ei	
välttämättä	aina	ole	turhaa.	Työpaikoil-
la	 yksinkertaisesti	 ovat	 voimassa	 tietyt	
pelisäännöt,	 joita	tulee	noudattaa.	Nii-
den	rikkomisesta	voi	seurata	esimerkiksi	
suullinen	puhuttelu,	kirjallinen	varoitus	
tai	pahimmassa	tapauksessa	irtisanomi-
nen	eli	potkut.	Työsuhteen	purkamiseen	
tarvitaan	jo	vakava	rikkomus.	

Pelisäännöt	koostuvat	muun	muas-
sa	työaikaa,	taukoja,	yleistä	asennetta	ja	
työturvallisuutta	koskevista	sopimuksis-
ta.	Sääntöjä	kannattaa	noudattaa,	jos	ei	
muuten,	niin	ongelmia	välttääkseen.

Kolmen minuutin huomautus

Esimerkkinä	sääntöjen	rikkomisesta	voi	
allekirjoittanut	 kertoa	 oman	 kokemuk-
sensa	 viime	 kesältä.	 Olin	 silloin	 töis-
sä	 eräässä	 isossa	 rakennusfirmassa	 ja	
vanhan	tavan	mukaan	lähdin	työmaalta	
vaihtamaan	vaatteita	noin	15.20.	Mes-
tarit	olivat	aikaisemmin	puhutelleet	ko-
ko	työmaata	työajoista,	mutta	en	aavis-
tanutkaan,	miten	tarkalle	nämä	jutut	oli	
vedetty.	Poistuin	työmaalta	15.27,	auton	
kellon	mukaan.	Ajaessani	pois	työmaalta	
huomasin	mestarin	näyttävän	kelloa	toi-
miston	oven	edessä.	

Seuraava	päivä	minulla	oli	pekkas-
päivä,	mutta	 silti	 vastaavalta	mestaril-
ta	tuli	tekstiviesti,	että	saan	maanantai-
na	kirjallisen	varoituksen.	Kun	maanan-
tai	sitten	koitti,	minut	ja	työmaan	luot-
tamusmies	kutsuttiin	 toimistoon,	 jossa	

sain	kyseisen	varoituksen.	Vaikka	olen-
kin	 vakituisessa	 työsuhteessa,	 minulle	
voidaan	antaa	potkut,	jos	saan	vielä	kak-
si	varoitusta.

Kysymistä ei pidä arkailla

Pelisääntöjä	kannattaa	noudattaa	jo	sik-
sikin,	että	rakennusalalla	on	tällä	hetkel-
lä	paljon	ihmisiä	työttömänä.	Uuden	työ-
paikan	saaminen	voi	siis	olla	kiven	alla.	
Esimerkiksi	kahvitauot	helposti	venyvät	
muutaman	minuutin,	mutta	niiden	takia	
ei	kannata	menettää	työpaikkaansa.	

Mainittakoon	myös,	että	jos	huomaa	
aamulla	 olevansa	 kipeä	 tai	 ei	 muusta	
syystä	 pääse	 töihin,	 ei	 kannata	 arkail-
la	soittaa	mestarille	ja	ilmoittaa	asiasta.	
Ikäväkin	ilmoitus	on	aina	parempi	kuin	
se,	ettei	ilmoita	ollenkaan.	Samoin	töis-
tä	myöhästymisestä	kannattaa	heti	 itse	
ilmoittaa	mestarille.	

Koskaan	 ei	myöskään	pidä	 arkailla	
kysyä	neuvoa.	jos	ei	tiedä,	miten	annet-
tu	työ	pitäisi	tehdä,	on	aina	parempi	ky-
syä	kuin	tehdä	väärin.	Osaamattomuu-
den	peittelystä	seuraa	vain	turhia	virhei-
tä,	jotka	hidastavat	työmaata.

Työsopimus kirjallisena

Työajat	ovat	tällä	hetkellä	 lain	mukaan	
arkisin	7–16	tunnin	ruokatauolla.	Mikäli	
ruokatauko	on	30	minuuttia,	niin	työaika	
on	7–15.30	ja	siihen	sisältyy	kaksi	12	
minuutin	kahvitaukoa.	Nämä	kyllä	yleen-
sä	kerrotaan	heti	työsuhteen	alussa,	pe-

–	Ensinnäkin	kuljettajalla	pitää	olla	hy-
vä	näköaisti	yhdistettynä	koordinaatioon.	
Työ	vaatii	malttia	ja	rauhallisuutta.	Aino-
atakaan	nostoa	ei	saa	hätäillä,	Karvonen	
kertoo	työstään.

–	Myös	vastuu	on	kova,	kun	joka	nos-
tossa	on	omat	vaaransa.	Sen	takia	stres-
sinsietokykyäkin	vaaditaan	aika	paljon.	
Tämänkin	koneen	korkeus	on	35	met-
riä.	Lisäksi	ylävastapainot	ovat	melkein	
19	tonnia	 ja	puomin	mitta	on	60	met-
riä,	joten	on	siinä	koneella	kovasti	kokoa.

Ensimmäisenä työmaalle,  
viimeisenä pois
Nosturissa	työskentelevän	ei	todella	au-
ta	olla	korkeanpaikankammoinen.		Kun-
nonkin	pitää	olla	kohdallaan,	että	jaksaa	
monta	kertaa	päivässä	kiivetä	nosturiin	
ja	takaisin.	Osaamista	koneen	huoltoon	
ja	korjaamiseenkin	pitää	kuulemma	ol-
la.	Nostotunteja	tulee	välillä	paljon,	kos-
ka	kuskin	pitää	olla	aamulla	ensimmäise-
nä	paikalla	ja	usein	myös	lähteä	viimei-
senä.	joskus	kahvitunnitkin	kuluvat	hy-
tissä	nostellessa.	

–	Kyllähän	tämä	homma	joskus	tun-
tuu	selässä	ja	perslihaksissa.	Paljon	on	
tullut	 istuttua!	Välillä	täällä	ylhäällä	on	
yksinäistä,	kun	kaikki	työkaverit	ovat	al-
haalla.	Onneksi	minulla	on	radio	ja	radio-
puhelin,	jolla	olla	yhteydessä	alas.

Hytit,	 joissa	 työskennellään,	 ovat	
usein	ahtaita.	Onneksi	sentään	hyttien	
laatua	 ja	turvallisuutta	on	pikku	hiljaa	
parannettu.	

Usein	nostotyötä	vaikeuttavat	nostot	
vaikeisiin	ja	ahtaisiin	paikkoihin.	Mones-
ti	myös	nostetaan	sokkona	talon	taakse	
tai	muuhun	paikkaan,	johon	kuski	ei	itse	

näe.	Taakat	painavat	välillä	yli	10 000	ki-
loa.	Siihen	kun	lisätään	kappaleen	suuri	
koko	tai	kova	tuuli,	niin	johan	tulee	työ-
hön	jännitystä.	

Sääolosuhteista	 oman	 haasteensa	
aiheuttavat	 vielä	 sumut	 ja	 lumisateet.	
Haastavia	nostoja	ovat	myös	nostot	kah-
della	koneella	etenkin,	jos	taakat	ovat	jäi-
siä	ja	liukkaita.	Lisäksi	nostoreitit	on	va-
littava	siten,	ettei	alapuolella	ole	ketään	
vaarassa.	

Selkeä merkkikieli helpottaa 
kuskin työtä
Alhaalla	toimivat	työkaverit	voivat	helpot-
taa	nosturikuskin	työtä	selkein	merkein	
ja	käskyin.	jos	työmaalla	toimitaan	käsi-
merkein,	ne	pitää	näyttää	selvästi	ja	ym-
märrettävästi.	jos	taas	käytetään	radio-
puhelinta,	annetaan	selkeät	lyhyet	nos-
tokäskyt	ja	suljetaan	linja	vasta,	kun	ko-
ko	käsky	on	annettu.	Vaikeutta	käskyjen	
ymmärtämiseen	on	tuonut	monikielisyys	
työmailla.	jos	ei	ole	yhteistä	kieltä,	ei	
homma	oikein	toimi.	

Taakankiinnittäjän	pitää	myös	muis-
taa	silmämääräisesti	arvioida	liinojen	ja	
raksien	kunto.	Lisäksi	on	tiedettävä,	pal-
jonko	milläkin	liinalla	voi	nostaa	turval-
lisesti.	Karvosen	mukaan	alhaalla	toimi-
vat	saattavat	itsensä	usein	aivan	turhaan	
vaaratilanteisiin.

Palkkausasiaan	Karvosella	on	polii-
tikkomainen	vastaus.

–	Kyllähän	tästä	työstä	saa	leivänpääl-
le	muutakin	kuin	ylähuulen,	mutta	vas-
tuuseen	nähden	siinä	on	toki	vielä	pa-
rannettavaa.

MARKO	NÄYKKI

Nosturikuskilta kysytään rautaisia hermoja.

rehdytystilanteessa.	Mestarin	kanssa	voi	
sopia	myös	poikkeuksellisista	työajoista,	
mutta	etenkin	silloin	sopimus	kannattaa	
tehdä	kirjallisena.	Toki	työsopimus	kan-
nattaa	 muutenkin	 tehdä	 ehdottomasti	
kirjallisena.

Työturvallisuus	on	nykyään	paljon	ta-
petilla	erilaisissa	medioissa	ja	siitä	kes-
kustellaan	työmaalla	jatkuvasti,	eikä	tur-
haan.	Turvallisuus	on	tärkeä	osa	työnte-
koa,	koska	työmailla	sattuvissa	tapatur-
missa	ei	läheskään	aina	selvitä	naarmuil-
la	ja	säikähdyksellä.	Näitä	karuja	kerto-
muksia	ovat	kaikki	varmasti	kuulleet.	Si-
tä	paitsi	pienetkin	tapaturmat	voivat	vai-
kuttaa	tulevaan	työtilanteeseen	ja	mesta-
rien	käytökseen	työtekijää	kohtaan.	Mes-
tarit	voivat	nähdä	tapaturmat	ammattitai-
don	puutteena	ja	lisäksi	miettiä	kuluja,	
joita	sairauslomat	aiheuttavat	firmalle.

Asenne ratkaisee

Yleisenä	asenteena	voimme	pitää	asial-
lista	suhtautumista	annettuihin	työtehtä-
viin	sekä	omiin	työkavereihin.	Vaikka	vä-
lillä	tuntuu,	että	mestarit	antavatkin	niin	
sanottuja	paskahommia	varsinkin	uusille	
työntekijöille.	Mutta	mikäli	ammattitaito	
on	kunnossa	ja	intoa	riittää	monenlaisiin	
hommiin,	niin	pikkuhiljaa	sitä	alkaa	saa-
da	parempia	töitä	ja	ehkäpä	voi	jopa	käy-
dä	pyytämässä	palkankorotusta.

Mutta	nyt	on	aika	lähteä	nauttimaan	
puolen	tunnin	kahvitauoista.	Vaikka	voi-
sihan	sitä	kahvitauolta	 lähteä	kotiinkin	
ja	heittää	kypärän	 roskiin	sekä	polttaa	
haalarit…

TEKSTI:	HENRI	KARVINEN	
KUVA:	LIINU	PETTERSSON	
kuva	on	lavastettu
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Tsekkaa	tapahtumat	ja	tilaa	vaikka	
kannatustuote.	Raksanuorten	
kotisivujen	osoite	on:	
http://raksanuoret.rakennusliitto.net/

	

Omat sivut

Facebookissa	järjestöllä	on	oma	Raksa-
nuoret-yhteisö.	Yhteisön	sivulle	päivite-
tään	 nuorille	 rakentajille	 järjestettäviä	
ajankohtaisia	tapahtumia.	Sivua	seuraa-
malla	pysyt	helpoiten	selvillä	siitä,	mitä	
missäkin	milloin	tapahtuu.	

Tapahtumiin	ilmoittautuessasi	ota	ai-
na	yhteys	sen	järjestäjään.	Pelkkä	tägäys	
seinälle	ei	riitä.

Keskustelupalstoilla	voit	keskustella,	
ystävystyä	ja	kysyä	muilta	neuvoa	kiperiin	
tilanteisiin.	Sivuilla	on	kuvia	tapahtumis-
ta,	työmailta	ja	illanvietoista.

Facebook

Jäsenhuone
jäsenhuoneesta	 löytyy	keskustelufooru-
mi,	tietoa	työehtosopimuksista,	kuvia	jär-
jestetyistä	tapahtumista	ja	monia	tärkei-
tä	lomakkeita.

jäsenhuoneessa	on	myös	paljon	hyö-
dyllistä	yleistietoa	muun	muassa	edun-
valvonnasta,	työsuojelusta	ja	verovähen-
nyksistä.

jäsenhuoneeseen	 pääset	 kirjautu-
maan	Raksanuorten	kotisivujen	etusivul-
ta.	Kirjautumiseen	tarvitset	jäsennume-
rosi,	jonka	näet	jäsenkortistasi.	

Ilmoittaudu	heti	työvoimatoimistoon	jää-
tyäsi	työttömäksi	tai	lomautetuksi,	kos-
ka	ansiosidonnainen	päiväraha	alkaa	vas-
ta	siitä	päivästä,	 jona	olet	 ilmoittautu-
nut.	Voit	ilmoittautua	myös	ennen	irtisa-
nomis-	tai	lomautuspäivää.	Mukaan	työ-
voimatoimistoon	tarvitset	irtisanomis-	tai	
lomautuslapun,	palkkatodistuksen	ja	työ-
todistuksen.

Ensimmäisen	 päivärahahakemuk-
sen	voit	lähettää	jo	kolme	viikon	työttö-
myyden	jälkeen.	Sen	jälkeen	voit	lähet-
tää	sen	neljän	viikon	välein.	Muista,	et-
tä	hakemuksen	tulee	päättyä	aina	sun-
nuntaihin.	Hae	päivärahaa	viimeistään	
kolmen	kuukauden	kuluessa	siitä,	kun	
jäät	työttömäksi.

Hakulomakkeita	saat	työvoimatoimis-
tosta	tai	Rakennusliiton	aluetoimistosta.	
jatkohakemukset	tulevat	postitse	mak-

Jos jäät työttömäksi, 
näillä pääset alkuun

suilmoituksen	mukana.	Lapsikorotusta	
voit	hakea	alle	18-vuotiaista	huolletta-
vista	lapsista.

Ansiosidonnaisen	päivärahan	saannin	
edellytyksenä	on	neljä	pääkohtaa:	

•	 olet	kuulunut	rakennusalan	työt-
tömyyskassaan	8	kuukauden	ajan

•	 ollut	töissä	8	kuukautta	viimeisen	
28	kuukauden	aikana

•	 ilmoittautunut	työttömäksi	työnha-
kijaksi	työvoimatoimistoon

•	 työmarkkinoiden	käytettävissä	an-
siosidonnaisen	aikana.

Täytä	hakemuksen	kaikki	kohdat	huo-
lellisesti	tai	hakemuksesi	voi	tulla	bume-
rangina	takaisin.	Lähetä	hakemus	alue-
toimistoosi	tai	Rakennusliiton	päätoimis-
toon:	Rakennusalan	työttömyyskassa,	PL	
308,	00531	Helsinki.

Nettisivuilla uusia  
tapahtumakalentereita
Rakennusliitto	järjestää	nuorille	suunnat-
tuja	tapahtumia	paljon.	Tiedot	kaikista	
tapahtumista	löytyvät	Raksanuorten	ko-
tisivuilta,	jonne	on	hiljattain	lisätty	muu-
tamien	uusien	alueiden	kalentereita.

Heti	etusivulla	näkyy	Suomen	kartta,	
josta	eri	kohdista	napsauttamalla	pääsee	
katselemaan	tietyn	alueen	tapahtumaka-
lenteria.	Alueellisten	tapahtumakalente-
reiden	 lisäksi	sivuilla	on	valtakunnalli-
nen	tapahtumakalenteri.	Valtakunnalli-
siin	tapahtumiin	voi	osallistua	miltä	ta-
hansa	alueelta.

Ilmoittaudu hyvissä ajoin 
Tarkemmat	 tiedot	 tapahtumista	 ja	

niihin	 ilmoittautumisesta	 tulevat	sivuil-
le	noin	kuukautta	etukäteen.	Ilmoittau-
tua	kannattaa	hyvissä	ajoin,	sillä	paikat	
varataan	useimmiten	loppuun	nopeasti.	

Kerran	mukana	olleet	haluavat	tapahtu-
miin	aina	uudestaan.

Tapahtumista	suurin	osa	on	suunnat-
tu	18–35-vuotiaille	Rakennusliiton	jäse-
nille.	Tapahtumatiedoissa	lukee	aina	pu-
helinnumero,	johon	ilmoittautua.	Samal-
la	voit	 tarvittaessa	kysyä	tapahtumasta	
myös	esimerkiksi	alkamisaikaa	tai	ajo-
ohjeita.

Puhelu takaa mukanaolon
Facebookin	 Raksanuoret-yhteisöön	

liittyneet	saavat	ilmoitukset	tapahtumis-
ta	myös	sitä	kautta.	Kannattaa	huomata,	
että	 tapahtumiin	 ilmoittautumiseksi	ei	
riitä	Facebook-ilmoitus,	vaan	vasta	soit-
tamalla	olet	mukana.	

Helepompaa	ku	heinän	teko.

ARTO	VÄRINEN

2. Miksi olet valitse-
mallasi alalla? 3. Mitä harrastat  vapaa-ajallasi?

1. Minne tahtoisit 

matkustaa ja miksi? 

Kati Kankaanpää
Ikä: 21 vuotta
Ammatti: Maalari
Paikkakunta: Seinäjoki

1. Intiaan, se on kaunis ja 
erilainen paikka.

2. Koska olen mielestäni 
taiteellinen ihminen ja maa-
larin ammatti on lähimpänä 
kiinnostuksiani.

3. Liikuntaa, esimerkiksi sa-
lilla käyntiä.

Jenni Lehtiniemi
Ikä: 32 vuotta
Ammatti: Maalari
Paikkakunta: Seinäjoki

1. Kesällä Riminiin Italiaan, 
häämatkalle.

2. Sattumalta. Äitiysloman 
jälkeen piti löytää ala, jota 
opiskellessa ei tule läksyjä.

3. Sohvalla makoilua, kuto-
mista ja lukemista.

Riku Tuomainen
Ikä: 29 vuotta 
Ammatti: Putkiasentaja 
Paikkakunta: Vantaa

 
1. Barcelona, koska olen 

kuullut paikasta paljon kehu-
ja. Lisäksi pääsisin katsomaan 
maailman parasta fudista.

2. Rakkaudesta putkitöihin.
3. Salibandy, kuntosali ja 

koirien ulkoilutus.

Joos Juntunen
Ikä: 22 vuotta
Ammatti: Opiskelija
Paikkakunta: Mikkeli

1. Jonnekin lämpimään, 
pois pakkasista.

2. Lvi-alan osaajia tarvitaan 
aina.

3. Puntin nostoa.
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Tatskoja ja straippeja
Vaikka	Fordit	kuuluvat	Rintalan	elämään,	
riittää	hänellä	rutkasti	aikaa	myös	hevosil-
le.	Kauramoottorit	ovat	olleet	lähellä	Hen-
nan	sydäntä	jo	vaahtosammuttimen	kokoi-
sesta.	Osa	vapaa-ajasta	kuluu	myös	tatu-
oinnintien	ja	pinstripe-maalausten	paris-
sa.	Straippien	maalaus	on	uudempi	har-
rastus,	mutta	niitäkin	Rintala	on	ehtinyt	
tekemään	jo	kilometritolkulla.	Tatuointi-
koneet	Rintala	osti	veronpalautusrahoil-
la,	minkä	jälkeen	iholle	on	saanut	mus-
tetta	niin	haastateltava	kuin	koko	hänen	
kaveripiirinsä.	Kaikesta	päätellen	Rinta-
laa	lienee	sukulaisten	turha	pyydellä	iltai-
sin	remppahommiin,	koska	tällä	neidolla	
ei	ylimääräistä	vapaa-aikaa	liiemmin	ole.

jos	tulevaisuudessa	näet	jenkkipolii-
siauton	vilkkuvat	valot	ja	haistat	palanut-
ta	kumia,	turha	säikähtää.	Voi	hyvinkin	
olla	mahdollista,	että	se	on	Rintala,	joka	
ohitsesi	vilahtaa.

MIKKO	LINdSTEdT

silmille.	Autoa	ei	onneksi	tarvinnut	kau-
kaa	hakea.	Hetki	 ilmoituksen	havaitse-
misen	jälkeen	olikin	alla	jo	oma	poliisi-
auto.	Edellinen	omistaja	luopui	autosta,	
koska	halusi	vaihtaa	kulkupelinsä	farma-
riautoon.	Ajatus,	etteivät	tämän	auton	ti-
lat	riittäisi,	tuntuu	hivenen	oudolta.	Tu-
lee	mieleen,	että	mahtaa	olla	kyseessä	iso	
perhe,	jos	ei	tähän	autoon	mahdu.	Etu-
penkin	ja	takapenkin	pehmeille	sohvilla	
makoilee	helpostikin	kuusi	konstaapelia,	
ja	tilaa	jää	vielä	parille	rosmolle.

Ainoa lajiaan Suomessa
Autolla	ajaessa	on	vaikea	olla	hymyile-
mättä,	 eikä	nenää	 kuulemma	kannata	

ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!
Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi

Tuunari:  
Henna Rintala
Ikä: 27 vuotta
Ammatti: Maalari
Työnantaja:  
VT Remonttityö OY
Tuunattu auto: Ford
Galaxie 3,7 l R6 
vm. -63

Porilaisen	Henna Rintalan	haave	omas-
ta	amerikanraudasta	toteutui	toissakesä-
nä,	kun	hän	ensimmäistä	kertaa	lipui	pi-
haansa	ikiomalla	vuoden	-63	Ford	Gala-
xie	-poliisiautolla.	Haave	omasta	jenkki-
autosta	heräsi	jo	nuorena	tyttönä	huoli-
matta	siitä,	että	veljet	ja	vanhemmat	oli-
vat	enemmänkin	moottoripyöräihmisiä.

Kaverin autosta omaan
Teini-iän	kesät	 tuli	 istuskeltua	kaverei-
den	autoissa	jenkkiautotapahtumia	kier-
täessä.	Lopulta	kiertely	ilman	omaa	autoa	
alkoi	kyllästyttää.	Viimeinen	niitti	oli	iso	
autotapahtuma	Ruotsissa,	jossa	Rintala	
pääsi	ihailemaan	yli	10	000	amerikan-
rautaa.	Reissun	 jälkeen	autokuume	oli	
niin	kova,	että	alle	piti	saada	oma	Ford.	

Poliisiautoa	ei	Rintala	ollut	aiemmin	
ajatellut,	mutta	lehti-ilmoituksia	selates-
sa	pollariauton	myynti-ilmoitus	hyppäsi	

tunut	ajatus	siitä,	etteivät	rapakon	taka-
na	tehdyt	autot	ole	kaikista	luotettavim-
pia.	Ennakkoluulo	ei	kuulemma	päde	ai-
nakaan	Rantalan	Fordiin.

–	Autoa	ei	juuri	ole	tarvinnut	remontoi-
da	oston	jälkeen.	Ainoa	osa,	joka	on	ajan	
mittaan	hajonnut,	on	virtalukon	pohja.	

Kateellisten,	 oletettavasti	 ”rauma-
laisten”,	 ilkivallantekijöiden	 jäljiltä	au-
toon	jouduttiin	uusimaan	antenni	ja	pei-
lit.	Kuskin	lasia	ei	ollut	saatu	rikki	pot-
kusta	huolimatta	 ja	kengänjälki	 lasissa	

lähti	pyyhkimällä,	vaikka	jätti	jälkeensä	
pienet	naarmut.	Muiden	osien	hommaa-
minen	ei	sitten	ollutkaan	niin	helppo	työ	
–	osia	kun	tähän	autoon	ei	Motonetin	hyl-
lyltä	löydy.	

Uudet	osat	olisi	pitänyt	tilata	Ameri-
kasta	ja	pelkästään	yhden	peilin	hinta	oli-
si	kohonnut	yli	neljän	sadan	euron,	sii-
hen	kun	lisätään	rahdit	ja	postituskulut	al-
kaa	melkein	50	vuotta	vanhalle	osalle	olla	
vähän	liikaa	hintaa.	Tästä	syystä	peileik-
si	saivat	kelvata	Mustangin	varaosapeilit,	
jotka	Rintala	sai	Suomesta	huomattavas-
ti	huokeampaan	hintaan.	Onneksi	ilkival-
lantekijät	eivät	ilmeisesti	olleet	penaalin	
terävämpiä	kyniä.	Heiltä	jäi	nimittäin	huo-
maamatta	lukitsematon	kuskin	ovi.	Parem-
pi	naarmu	ikkunassa,	kuin	silvotut	pen-
kit	ja	soittimen	tilalla	törröttävät	piuhat.

Mersussa enemmän laittoa
Talviautona	 Rintalalla	 toimii	 90-luvun	
johtotähti.	Rintala	kertoo	kuitenkin	mer-
sun	kanssa	olleen	enemmän	ongelmia	
kuin	Fordin.	jenkkikin	on	ajoon	tarkoi-
tettu,	ja	mikäpäs	siinä	kun	bensaakin	peli	
kuluttaa	vain	15	litraa	satasella.	

Maalarin	palkkapussissahan	eivät	moi-
set	määrät	tunnu	missään.	Siksipä	Rin-
tala	toivoo	kurvailevansa	jatkossakin	60–
70	luvun	jenkeillä,	tietysti	Ford-merkki-
sillä.	Autotallin	kokoelmista	puuttuu	vie-
lä	paloauto	ja	poikkeuksellisesti	eri	auto-
merkin,	dodgen,	muskeliauto	Challenger.

kaivaa	–	kuski	kun	on	koko	ajan	katsei-
den	alla.	Samanlaista	poliisiautoa	ei	Suo-
messa	ole.	Pelin	voi	bongata	korkeintaan	
jFK-elokuvasta.	Auton	tekniikka	on	al-
kuperäistä	moottorista	vaihdelaatikkoon.	
Auto	herättää	huomiota	varsinkin	lasten	
ja	nuorten	miesten	parissa.

–	Onhan	se	hienoa	että	on	näyttävä	
kulkupeli	alla,	mutta	Hesen	parkissa	bur-
geria	syödessä	ei	ole	kivaa	tulla	kuvatuk-
si,	toteaa	Rintala.	Majoneesit	poskella	ei	
oikein	tule	hyviä	poseerauskuvia.	

Fordhan kestää
jenkkiautojen	 luotettavuudesta	voi	olla	
montaa	mieltä.	Usean	päähän	on	iskos-

Airbageja ei lisävarusteista löytynyt.

Tällaisia takavaloja ei Motonetista haeta.

Kiiltoa ja kromia. Hienoja yksityiskohtia oli autossa paljon. Etugrilli loisti edukseen.Kromiosaa ja luodinreikiä.

Turhaan parjattu jenkki

Pakoputkenpäätä ei tarvitse tuunata.
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Metsästysviettini	heräsi	 taannoin	kuun-
nellessani	juttuja	kavereiden	metsästys-
reissuilta.	Paikalliselta	riistanhoitoyhdis-
tykseltä	sain	tietää,	että	metsästäjäkurs-
silta	saisin	tarvittavat	eväät	metsästys-
kortin	suorittamista	varten.	

Neljän	 illan	aikana	käytiin	 läpi	12	
tunnin	kurssi,	jossa	perehdyttiin	muun	
muassa	eri	metsästysmuotoihin,	asei-
siin	ja	lainsäädäntöön.	Kurssin	jälkeen	
pääsimme	 suorittamaan	 metsästäjän-
tutkintoa,	 joka	 koostuu	 60	 kysymyk-
sestä.	Kysymyksistä	enintään	8	sai	ol-
la	väärin.

Läpäistyäni	 kokeen	 sain	 todistuk-
sen	metsästäjätutkinnon	suorittamises-
ta	ja	mahdollisuuden	liittyä	riistanhoito-
yhdistyksen	jäseneksi.	Kokeen	olisi	voi-
nut	myös	suorittaa	ilman	kurssia	opiske-
lemalla	tarvittavat	tiedot	Metsästäjän	op-
paasta,	 jota	saa	riistanhoitoyhdistyksil-
tä,	mutta	itse	koin	kurssin	paremmaksi	
vaihtoehdoksi.	

Seurat ovat nuorista mielissään

Seuraava	 askel	 kohti	 metsästysreissu-
ja	 oli	 liittyminen	 paikalliseen	 metsäs-
tysseuraan.	Seuroissa	otetaan	nuoret	jä-
senet	yleensä	hyvin	vastaan,	koska	niitä	
uhkaa	ukkoutuminen.	

Aseen	hankkimista	varten	oli	käytä-
vä	 poliisilaitoksella	 täyttämässä	 hank-
kimislupakaavake,	 johon	 oli	 tiedettävä	
aseen	tyyppi,	kaliiberi	 ja	 toimintatapa.	
Ensimmäinen	aseeni	Baikal	Ij-27,	pääl-
lekkäispiippuinen	haulikko,	on	aika	mo-
nen	muunkin	suomalaisen	ensiase.	Mel-
ko	pian	hain	luvan	myös	kiväärille,	jotta	
pääsisin	hirvijahtiin.

passipaiKalta nuotiolle
Harjoittelu tekee ampujan

Aseiden	hankinnan	jälkeen	suunnataan-
kin	 ampumaradalle	 harjoittelemaan.	
Haulikolla	ampumista	harjoitellaan	lin-
golla	heitettyihin	savikiekkoihin,	 joiden	
nopeus	on	parhaimmillaan	140	kilomet-
riä	 tunnissa.	Aluksi	 ehkä	 tuntuu,	 ettei	
kiekkoihin	voi	osua,	mutta	sanotaankin,	
ettei	ampumista	voi	harjoitella	liikaa.	

Kiväärillä	 harjoitellaan	 normaaliin	
paikallaan	pysyvään	tauluun	tai	niin	sa-
nottuun	pahvihirveen,	 joka	 liikkuu	kis-
koilla	noin	kuusi	metriä	sekunnissa.	Hir-
vi-	tai	peurajahtiin	mielivän	on	suoritet-
tava	ampumakoe,	jossa	testataan	ampu-
jan	ja	aseen	osumatarkkuutta.

Noutava koira tai uiva metsästäjä

Varsinainen	 metsästyskausi	 alkaa	 10.	
elokuuta	 kyyhkyjahdilla,	mutta	 riistan-
hoito,	kuten	ruokinta	ja	nuolukivien	vien-
ti	hirville	aloitetaan	 jo	hyvissä	ajoin	al-
kukesästä.	 Itselläni,	 kuten	 suurimmal-
la	osalla	metsästäjistä,	kausi	alkaa	kui-
tenkin	20.	elokuuta	kello	12	sorsanmet-
sästyksellä.	Toki	varusteet	on	katsottu	ja	
aseet	huollettu	jo	edellisenä	päivänä.	

Hyvissä	ajoin	ennen	puoltapäivää	ol-
laan	 jo	 parhailla	 passipaikoilla	 kyttää-
mässä.	Kun	järven	pinnasta	kuuluu	sii-
pien	 läpsähdys,	niin	syke	nousee,	kat-
se	hakee	kohteen	ja	ase	nousee	poskel-
le.	Ennen	laukausta	vielä	lajintunnistus,	
ettei	 tule	vahingossa	ammuttua	 laiton-
ta	riistaa.	Sorsan	jäätyä	saaliiksi	nouta-
va	koira	olisi	hyvä,	mutta	veneelläkin	sen	
saa	haettua.	Olenpa	tosin	joskus	joutu-
nut	uidenkin	hakemaan	saaliin	talteen.	

Raksanuorten  
lehdentekokurssi 
28.–29.5.2011 
Siikaranta-opisto, Espoo

Tylsä juttu tai huono kuva 
lehdessä? Tule tekemään 
parempia! Kurssi on tar-
koitettu Rakennusliiton 
18–35-vuotiaille jäsenille 
ja on ilmainen.

Ilmoittautumiset:
Mikko Lindstedt 
puh. 040 529 4432  
tai mikko.lindstedt@ 
rakennusliitto.fi

Itä-Suomen  
suuralueen  
nuorisokurssi
15.–17.4.2011 
Tahko, Nilsiä

Tapahtumaan voivat osal-

listua kaikki Itä-Suomen  

suuralueen (Kymi, Itä- ja 

Keski-Suomi) nuoret.  

Tapahtuma on Rakennus-

liiton 18–35-vuotiaille  

jäsenille ilmainen.

Ilmoittautumiset:

Lauri Haikola 
puh. 0400 869 638  

tai lauri.haikola@ 

rakennusliitto.fi

Pohjoisen suuralueen 

nuorisokurssi

25.–27.3.2011 

Seurahuone, Kokkola

Tapahtumaan voivat 

osallistua kaikki pohjoisen 

Suomen suuralueen (Oulu, 

Kainuu, Lappi, Pohjanmaa) 

nuoret. Tapahtuma on 

Rakennusliiton 18–35-

vuotiaille jäsenille 

ilmainen.

Ilmoittautumiset:

Lauri Haikola 

puh. 0400 869 638  

tai lauri.haikola@ 

rakennusliitto.fi

Eväshetki nuotiolla

Hirvenmetsästys	alkaa	syyskuun	viimei-
senä	 lauantaina.	 Silloin	 kokoonnutaan	
metsästysmajalle	 ja	käydään	läpi	sään-
nöt	ja	ohjeet.	Myös	aseiden	ja	lupien	tar-
kastus	 kuuluu	aloitusaamuun.	Seuraa-
vaksi	arvotaan	passipaikat,	joskin	meillä	
noudatetaan	käytäntöä,	ettei	vanhempia	
kävelytetä	kohtuuttoman	pahoihin	paik-
koihin	vaan	nuoremmat	saavat	rämpiä.	

Passipaikkaan	 päästyäni	 tarkastan	
naapuripassimiesten	 paikat	 ja	 turvalli-
set	ampumasektorit.	Tämän	jälkeen	on-
kin	aika	ottaa	termarista	kahvit	ja	purais-
ta	eväsleipää	hirviä	odotellessa.	Mikäli	
saalista	saadaan,	niin	kaikki	osallistuvat	
riistan	vetämiseen	tien	varteen,	jos	sitä	
ei	maastosta	päästä	koneilla	hakemaan.	
Sitten	onkin	aika	viritellä	nuotio	ja	ruveta	
makkaran	paistoon.	Se	onkin	ehkä	met-
sästyksen	parhaita	hetkiä.

Talvi kuuluu pienriistalle

Hirvenmetsästyksen	jälkeen	keskitytään-
kin	pienriistan,	kuten	jänisten,	metsäs-
tykseen.	Myös	pienpetojen,	kuten	supi-
koiran,	ketun	ja	minkin,	metsästys	talvel-
la	on	riistanhoitoa	parhaimmillaan.

Metsästys	harrastuksena	antaa	pal-
jon	kokemuksia	ja	uusia	ystäviä.	Metsäs-
tyksestä	kiinnostuneiden	kannattaa	ottaa	
yhteyttä	alueensa	metsästysseuroihin	ja	
riistanhoitoyhdistykseen.

MIKKO	OLLIKAINEN
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Hymyile, olet Turvassa

Olemme asiakkaidemme omistama suomalainen vakuutusyhtiö. Keskitymme erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten liittosi jäsenenä saat meiltä huomattavia etuja.
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Kokista ja donitseja yllätysvieraiden 

varalle. Myös muihin yllätyksiin 

kannattaa varautua...

Ettei se nyt vaan läikyttäis...

Kodin irtaimistovakuutuksella vakuutat omaisuutesi, 
jota - kyllä, myös sinulla on.  Ajattelepa: TV, stereot, kännyk-
kä, tietokone, cd-ja dvd-levyt, kamera, sohva, vaatteet... 
Turva Isohima on edullinen, alle 27-vuotiaan nuoren kodin va-
kuutus. Se korvaa  äkillisiä vahinkoja, ja omavastuu on pienempi 
kuin tavallisessa kodin irtaimistovakuutuksessa. Vakuutus on 
voimassa myös matkatavaravakuutuksena 4500 euroon asti alle 
6 kuukautta kestävillä matkoilla. Vakuutus sisältää lisäksi vastuu- 
ja oikeusturvavakuutukset.

Fiksu ottaa vakuutuksen ja sen jälkeen rennosti. Ota yhteyttä.

Edullista!  
Esimerkiksi Tampereella kerrostalossa sijaitsevan 30 neliön 
suuruisen asunnon irtaimistovakuutuksen vuosimaksu on 
58,45 euroa jäsenalennukset huomioiden (hintatieto 1/2011).

riski
Älä ole

Täh?
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